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1. A respeito da reversão, recondução e reintegração, analise as afirmativas a seguir: 
I.  A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. 

II.  A recondução implica o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
III. A reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 

resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa 
ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 
Assinale:  

a) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
b) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
c) se apenas a afirmativa III estiver correta 
d) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
2. No que se refere às penalidades do servidor público estabelecidas na lei 8.112/1990, é 

INCORRETO afirmar: 
a) O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 

disciplinar. 
b) A inassiduidade habitual é caso de penalidade de demissão do servidor 
c) São estabelecidas como penalidades: a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão, a destituição de função 
comissionada e a retenção do vencimento. 

d) A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, 
não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

e) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração. 

 
3. Breno foi aprovado em concurso público e nomeado para cargo efetivo junto ao serviço 

público federal. O ato de provimento do cargo foi publicado em 25/04/2018. Breno tomou 
posse em 10/05/2018 e entrou em exercício do cargo em 20/06/2018. Diante desse fato, é 
CORRETO afirmar que 

a) Breno deverá ser exonerado do cargo por ter extrapolado o prazo previsto de quinze (15) após a 
posse para entrar em exercício no cargo. 

b) Breno deverá continuar exercendo normalmente seu cargo por ter cumprido o prazo legal para 
entrar em exercício após a posse. 

c) Breno deverá continuar exercendo normalmente seu cargo vez que não existe prazo específico 
previsto em lei para o servidor entrar em exercício. 

d) Breno deverá continuar exercendo seu cargo vez que o prazo da lei para o servidor entrar em 
exercício é de 90 dias a contar da publicação do ato de provimento do cargo. 

e) Breno deverá ser exonerado porque a lei prevê que o servidor tem apenas trinta (30) dias após a 
publicação do ato de provimento para entrar em exercício do cargo. 

 
4. De acordo com a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, remoção é o deslocamento do 

servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 
sede, podendo ocorrer nas seguintes modalidades, exceto: 

a) De ofício, no interesse da Administração, para assumir cargo em comissão ou função de 
confiança. 

b) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, em virtude 
de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao 
número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que 
aqueles estejam lotados. 

c) A pedido, a critério da Administração. 
d) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para 

acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no 
interesse da Administração. 
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e) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo 
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste 
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. 

  
5. A Lei nº 8.666 de 2013 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. As modalidades de licitação 
são específicas e podem ser: concorrência; tomada de preços; convite; concurso; e leilão. 
A tomada de preços é definida na Lei como a modalidade de licitação entre interessados: 

a) devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

b) do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas. 

c) quaisquer para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

d) quaisquer que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 
 
6. Em relação a características, formalização e fiscalização dos contratos administrativos, 

assinale a alternativa correta. 
a)  Em regra, a celebração do contrato administrativo se dá com prazo de vigência indeterminado. 
b)  Não são cabíveis aditamentos nos contratos administrativos. 
c)  Nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há necessidade de formalização 

de contrato administrativo. 
d)  O contratado, na execução do contrato, jamais poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 

fornecimento. 
e)  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 
7. Sobre a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, é CORRETO afirmar que: 
a)  O processo administrativo pode ser iniciado somente a pedido do interessado. 
b)  Os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dispensam 

qualquer motivação. 
c)  A Administração Pública está impedida de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade. 
d)  Os atos administrativos que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 

administrativo devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que 
os justifiquem. 

e)  É vedado ao administrado fazer-se assistir por advogado nos processos administrativos, salvo 
quando obrigatória a representação, por força de lei. 

 


